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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 64η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2917/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 21-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 1079993/16-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 16-12-2021. 
 

Θέμα 35ο  
Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της  τροποποίησης-παράτασης της Προγραμματικής 
Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και της  Εκκλησίας της Ελλάδος για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ 401 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ». 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Βλάχου Γεωργία 
 Μελάς Σταύρος  
 Βάρσου Μαργαρίτα  

Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
 Κουρή Μαρία 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 11 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Μίσκα, η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Με βάση τις διατάξεις: 
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1. Του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7.8.2019) “Επιτελικό Κράτος:Οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας 
Διοίκησης». 

2. Του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της   Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως οι 
παρ. 1.α και 5 αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 
85/Α/11-04-2012). 

3. Του Άρθρου 21 του Ν. 4690/2020 (επανεκτυπωμένο λόγω λάθους ΦΕΚ 104/Α/30-05-2020) 
«Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ 
α΄ και β΄ βαθμού», όπως αυτό ισχύει. 

4. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09-2008) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως ισχύει.  

5. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 
διατάξεις.” (Α’ 184). 

6. Του Ν. 4129/2013 (Α’  52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Του Ν. 4700/2020 (Α’127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». 

8. Του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

9. Του Ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών  και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

10. Του άρθρου 132 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών 
συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού». 

11. Του ν. 4858/2021 "Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν 
γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς" (Α’ 220). 

12. Του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» (ΦΕΚ 122/Α/5-
8-1991), όπως ισχύει σήμερα. 

13. Του άρθρου 1 παρ. 6 στ΄ του Ν. 1256/1982 (A’ 65). 
14. Του ν. 4714/2020 (Α’ 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και 

β΄ βαθμού». 
15. Του Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/2019 «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων». 
16. Του Π.Δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού». 
17. Του Π.Δ. 4/2018 (Α΄7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
18. Του Π.Δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».  
19. Του Π.Δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων». 
20. Του ΠΔ 10/2008 (ΦΕΚ 238 Α/27-12-2010) «Αναγνώριση και κατάσταση του Αρχιεπισκόπου 

Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου». 
21. Της  με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

22. Του Κανονισμού με αριθμό 55/1974 (ΦΕΚ 185/Α1-7-1974) «Περί μελέτης και εκτελέσεως 
απάντων των εκκλησιαστικών έργων», όπως ισχύει σήμερα. 

23. Της με αριθμό 4974/2428/4-11-2015 απόφασης της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 
Ελλάδας (ΦΕΚ 2612 Β/4-12-2015) περί «Έγκρισης κανονισμού διαδικασίας και εκτελέσεως 
εκκλησιαστικών έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 
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24. To γεγονός ότι από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης δεν 
προκύπτει δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

 
Και έχοντας υπόψη 
 
1. Την με αριθμό 300/2020 απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 

εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του οικονομικού έτους 
2021 και στην οποία περιλαμβάνεται το παρόν έργο (ΑΔΑ: 9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ). 

2. Την με αριθμό 301/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και το 
ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης 2021 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για το έργο (ΑΔΑ: 
6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ). 

3. Την από 28/12/2017 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ 401 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ». 

4. Το από 12-11-2021 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 
5. Το με αριθμό οικ. 939258/5-11-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 

Αττικής. 
6. Το με αρ. πρωτ.  599171/09-12-2021 έγγραφο του ΥΠΠΟΑ περί σύμφωνης γνώμης των 

όρων της παρούσης.  
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Η Περιφέρεια Αττικής, το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και η Εκκλησία της Ελλάδος  
υπέγραψαν στις 28/12/2017   προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ 401 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» με αρχικό προϋπολογισμό 
14.000.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.).  
 
Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής 
(Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με αρ. 300/2020 & ΑΔΑ 9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ) και στον 
Προϋπολογισμό Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 (Απόφαση με αρ. 301/2020 & ΑΔΑ 
6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ)  
 
Το συγκρότημα των κτηρίων του παλαιού 401 Στρατιωτικού νοσοκομείου, ιδιοκτησίας της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, βρίσκεται στην Αθήνα στο Κολωνάκι μεταξύ των οδών Δεινοκράτους, 
Ιατρίδου και του αδιάνοικτου τμήματος της Σουηδίας. Στα βορειοανατολικά συνορεύει με το 
Ναυτικό Νοσοκομείο και στα νοτιοανατολικά με το 417 Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. 
 
Σκοπός του έργου είναι η αποκατάσταση και επανάχρηση των κτηρίων Κ1,Κ2&Κ3 του οικοδομικού 
συγκροτήματος του πρώην 401 Στρατιωτικού Νοσοκομείου 
Το κτήριο ΚΤ1 θα χρησιμοποιηθεί για τη φιλοξενία πολιτισμικών εκδηλώσεων, εκθέσεων 
μουσειακού υλικού.  
Το κτήριο ΚΤ2 θα χρησιμοποιηθεί ως Αρχείο. Θα λειτουργεί συμπληρωματικά του κτηρίου ΚΤ3 της 
Βιβλιοθήκης της Ιεράς Συνόδου. 
Το κτήριο ΚΤ3 θα χρησιμοποιηθεί ως βιβλιοθήκη.  
 
Η μελέτη του έργου συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της της 
Ε.Κ.Υ.Ο. 
Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9723.01.011) στο πλαίσιο της 
από 28-12-2021 προγραμματικής σύμβασης και ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σύμφωνα 
με τη μελέτη στο ποσό των 14.000.000,00€, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η εκτιμώμενη δαπάνη 
αναθεώρησης, οι απρόβλεπτες δαπάνες, απολογιστικές δαπάνες και ο Φ.Π.Α.  που αναλογεί.  
 
Το έργο δημοπρατήθηκε και εκτελείται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα δημόσια έργα και τις διατάξεις του ν. 3028/02 “Περί 
Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς”.   
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Στις 06/05/2019 υπεγράφη σύμβαση εργολαβίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της  αναδόχου 
εταιρείας «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΈΡΓΑ ΑΤΕ», ποσού 5.722.183,03 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ) για την 
εκτέλεση του έργου. Το ποσό αυτό χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, 
σύμφωνα με τους όρους της από 28/12/17 προγραμματικής σύμβασης.  
Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν δεκαοκτώ μήνες (18) ήτοι μέχρι την 06-11-
2020. 
Ακολούθως όμως με τις υπ’ αριθμ 2309/2020, 468/2021, 1065/2021 και 1466/2021 Αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής δόθηκαν η 1η, η 2η, η 3η και η 4η παράταση της συμβατικής προθεσμίας 
περαίωσης του έργου κατά έξι (4) μήνες, δύο (2) μήνες, σαράντα πέντε (45) ημέρες και κατά 
εκατόν τριάντα εννέα (139) ημέρες αντίστοιχα, ήτοι μέχρι τις 30-11-2021.  
Επιπλέον, ο ανάδοχος με το από 09-11-2021 αίτημα του  στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής ζήτησε την παράταση των συμβατικών εργασιών έως και τις 30-04-2022 για 
να παραδοθεί το έργο λειτουργικά άρτιο σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, να ολοκληρωθεί η 
διαμόρφωση του πεζόδρομου Ιατρίδου από τον Δήμο Αθηναίων, ώστε να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση στο Κτίριο 1 και ο φυσικός φωτισμός του.  
Με την υπ’ αρ. 2720/2021 (ΑΔΑ: 9Δ4Τ7Λ7-ΨΞΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 
η ανωτέρω παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου. 
 
Στο άρθρο 5 της από 28-12-2017 Προγραμματικής Σύμβασης αναφέρεται ότι «Η ισχύς της 
παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα οκτώ 
(48) μήνες. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί με συμφωνία των συμβαλλόμενων και με σύμφωνη 
γνώμη της Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης»  
 
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής  με το υπ’ αρ. 939258/5-11-2021 έγγραφό της 
αιτήθηκε την παράταση της Προγραμματικής σύμβασης, η οποία λήγει στις 28-12-2021, κατά 20 
μήνες, ώστε η προγραμματική σύμβαση να είναι σε ισχύ κατά την ολοκλήρωση της κατασκευής του 
έργου, τον συμβατικό χρόνο περαίωσης του έργου καθώς και τον 15μηνο χρόνο συντήρησης 
αυτού από τον ανάδοχο και την ολοκλήρωση των πληρωμών του. 
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της  προγραμματικής, συνεδρίασε στις 12/11/2021 και 
λαμβάνοντας υπόψη  την υπογεγραμμένη  προγραμματική σύμβαση και την ενημέρωση από τον 
επιβλέποντα για την πορεία υλοποίησης του έργου, εισηγείται την παράταση της χρονικής 
διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης κατά δύο (2) έτη δηλαδή έως τις 28/12/2023 ώστε να 
ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου. 
 
Έως σήμερα, έχει εκταμιευθεί από την Περιφέρεια Αττικής, το ποσό των 5.248.386,33 ευρώ, για 
την εκτέλεση του έργου.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω  
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
Την τροποποίηση-παράταση της  χρονικής ισχύος της από 28/12/17 προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Εκκλησιάς της 
Ελλάδος για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ 
ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ 401 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», η οποία λήγει στις 28/12/2021, κατά δύο (2) έτη,   ούτως ώστε 
αυτή να λήγει στις 28/12/2023 όπως φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 28/12/17 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
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Την τροποποίηση-παράταση της  χρονικής ισχύος της από 28/12/17 προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Εκκλησιάς της 
Ελλάδος για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ 
ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ 401 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», η οποία λήγει στις 28/12/2021, κατά δύο (2) έτη,   ούτως ώστε 
αυτή να λήγει στις 28/12/2023 όπως φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Το σχέδιο της τροποποίησης – παράτασης της 
Προγραμματικής Σύμβασης έχει ως κάτωθι: 
Στην Αθήνα σήμερα ………………………………, ημέρα ………………. οι  παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
 

1. Του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μπουμπουλίνας 
20-22), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την Υπουργό, κα Λίνα Μενδώνη.  

2. Του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (ΟΤΑ β΄ βαθμού), που  εδρεύει στην Αθήνα (Λ. 
Συγγρού 15-17), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γεώργιο  Πατούλη. 

3. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εκκλησία της Ελλάδος», που εδρεύει στην Αθήνα, Ιασίου 1 και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. 
Ιερώνυμο. 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 
 

25. Του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7.8.2019) “Επιτελικό Κράτος:Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης». 

26. Του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της   Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως οι παρ. 1.α και 5 
αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012). 

27. Του Άρθρου 21 του Ν. 4690/2020 (επανεκτυπωμένο λόγω λάθους ΦΕΚ 104/Α/30-05-2020) «Ρυθμίσεις 
για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού», 
όπως αυτό ισχύει. 

28. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09-2008) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως ισχύει.  

29. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.” (Α’ 184). 

30. Του Ν. 4129/2013 (Α’  52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

31. Του Ν. 4700/2020 (Α’127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». 

32. Του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

33. Του Ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 
θέματα Υπουργείου Οικονομικών  και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

34. Του άρθρου 132 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων 
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού». 

35. Του ν. 4858/2021 "Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονομιάς" (Α’ 220). 

36. Του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» (ΦΕΚ 122/Α/5-8-1991), 
όπως ισχύει σήμερα. 

37. Του άρθρου 1 παρ. 6 στ΄ του Ν. 1256/1982 (A’ 65). 
38. Του ν. 4714/2020 (Α’ 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ 

βαθμού». 
39. Του Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/2019 «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων». 
40. Του Π.Δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού». 
41. Του Π.Δ. 4/2018 (Α΄7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 
42. Του Π.Δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών».  
43. Του Π.Δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων». 
44. Του ΠΔ 10/2008 (ΦΕΚ 238 Α/27-12-2010) «Αναγνώριση και κατάσταση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών 

και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου». 
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45. Της  με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

46. Του Κανονισμού με αριθμό 55/1974 (ΦΕΚ 185/Α1-7-1974) «Περί μελέτης και εκτελέσεως απάντων των 
εκκλησιαστικών έργων», όπως ισχύει σήμερα. 

47. Της με αριθμό 4974/2428/4-11-2015 απόφασης της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας (ΦΕΚ 
2612 Β/4-12-2015) περί «Έγκρισης κανονισμού διαδικασίας και εκτελέσεως εκκλησιαστικών έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 

48. To γεγονός ότι από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης δεν προκύπτει 
δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

 
Καθώς και:  
 

7. Την με αριθμό 300/2020 απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 
Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του οικονομικού έτους 2021 και στην οποία 
περιλαμβάνεται το παρόν έργο (ΑΔΑ: 9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ). 

8. Την με αριθμό 301/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο 
προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και το ολοκληρωμένο πλαίσιο 
δράσης 2021 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για το έργο (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ). 

9. Την από 28/12/2017 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ 
401 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ». 

10. Το από 12-11-2021 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 
11. Το με αριθμό οικ. 939258/5-11-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής. 
12. Το με αρ. πρωτ. ………………….. έγγραφο του ΥΠΠΟΑ περί σύμφωνης γνώμης των όρων της 

παρούσης.  
13. Την με αριθμό. ……………… απόφαση της Διοικούσης Επιτροπής της Εκκλησιαστικής Κεντρικής 

Υπηρεσίας Οικονομικών (ΕΚΥΟ) της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας. 

14. Την με αρ. ………… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας (ΑΔΑ ……………………). 

15. Τη με αρ. ….. Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 

Συμφωνούν και συναποδέχονται: 
 

Α. Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 28/12/2017 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει στις 
28/12/2021, κατά δύο (2) έτη ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 28/12/2023 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
5 της αρχικής σύμβασης. 
 
Β. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 28/12/2017 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας σύμβασης. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 28/12/2017 Προγραμματική Σύμβαση. 
 
Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφτηκε σε έξι (6) 
πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2). 
 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
Η Υπουργός 

 
 

 
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ  
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

 
 

κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ 
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Κατά τα λοιπά ισχύει η από 28/12/17 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση. 

 
 
 
  

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος  
Βάρσου Μαργαρίτα 
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